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ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.∆.∆.Υ.
για το σχολικό έτος 2010-2011».

Ενόψει των μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
και
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Κέντρων ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης
Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ), σας γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία
διενέργειας των μεταθέσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆.
56/2001 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/15-3-2001),όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.∆.
91/2005 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄/2-6-2005),του Π.∆. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/8-3-96) όπως
τροποποιήθηκε με το Π.∆. 100/97 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/22-5-97), μόνο ως προς τα
κριτήρια, του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2000), του άρθρου 7 παρ. 1 και
2, και των άρθρων 12, 23 και 35 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τΑ’ /2-10-2008)
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως ειδικότερα αναφέρονται
στην εγκύκλιο αυτή.
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Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για μεταθέσεις: Ι) ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ∆∆Υ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ∆∆Υ του ίδιου ή
άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις
και ΙΙ) ειδικού βοηθητικού προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.του
ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες
μεταθέσεις
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 20 Μαρτίου 2010 στις ∆/νσεις και στα
Γραφεία στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία τα
μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ανήκουν οργανικά και στα ΚΕ.∆.∆.Υ. στα
οποία τα μέλη του Ε.Ε.Π. ανήκουν οργανικά.
Οι αιτήσεις αυτές,
αφού πρώτα ελεγχθούν με ευθύνη των
Προϊσταμένων των ∆ιευθύνσεων, των Γραφείων και των ΚΕ.∆.∆.Υ. ως
προς
την ορθότητα των αναγεγραμμένων στοιχείων, θα
καταχωρισθούν από τις ∆/νσεις, τα Γραφεία Εκπαίδευσης και τα
ΚΕ.∆.∆.Υ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-Data Center.
Μετά την καταχώριση της αίτησης στο σύστημα οι ενδιαφερόμενοι θα
καλούνται από την υπηρεσία στην οποία υπέβαλαν αίτηση, να λάβουν πλήρες
αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αιτήσεως τους την οποία θα
προσυπογράψουν, αφού πρώτα ελέγξουν και οι ίδιοι την ορθότητα των
καταχωρισθέντων στοιχείων.
3. α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά
το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.
Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου μπορεί να υποβληθεί
μέχρι 20 Απριλίου 2010. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 20 Απριλίου
2010 θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ημέρα της γεννήσεως του από τον
ενδιαφερόμενο μαζί με βεβαίωση από το νοσοκομείο για τη γέννηση του
τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προσκομισθεί η
ληξιαρχική πράξη γέννησης μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Μέσα
στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους
επιθυμούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας
και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά τη λήξη προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
β) Αν τα δικαιολογητικά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για
λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί
η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται
μνεία του λόγου της μη συνυποβολής τους. Τα δικαιολογητικά οφείλει ο/η
αιτών/ούσα να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη
συνυποβολή τους. Οπωσδήποτε όμως να υποβληθούν πριν από την
έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο
συμβούλιο (άρθρ. 10 & 4 του Ν.2690).
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του
ν. 3699/2008 απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες Κωφών
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και στις Ειδικές Σχολικές Μονάδες Τυφλών ορίζονται η πιστοποιημένη
γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της Γραφής BRAILLE
αντίστοιχα.
Μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης από τον προαναφερόμενο νόμο
της Επιτροπής Πιστοποίησης που θα φέρει την επωνυμία Εθνικός Φορέας
Πιστοποίησης της Επαρκούς Γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και
της Γραφής BRAILLE και θα έχει τον τίτλο «ΕΝΟΡΑΣΙΣ» η επάρκεια των
παραπάνω προσόντων θα πιστοποιείται από τους παρακάτω φορείς:
Όσον αφορά την Επάρκεια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
(ολοκλήρωση όλων των κύκλων και πιστοποίηση)
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

Αθήνα

Όσον αφορά την επάρκεια (πιστοποίηση) της γραφής και ανάγνωσης
Τυφλών BRAILLE
ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΥΦΛΩΝ BRAILLE

Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)
Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος»

Καλλιθέα
Θεσσαλονίκη

4. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 20 Απριλίου
2010. Μετά την παραπάνω ημερομηνία τέτοιες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη
κατά την εκτίμηση του οικείου συμβουλίου και κυρίως αν οι προβαλλόμενοι
λόγοι ανάκλησης δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. Η απόφαση των
μεταθέσεων δεν ανακαλείται.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής καταχώρισης
ορίζεται η 31η Μαρτίου 2010.
Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση και το αργότερο μέχρι 10 Απριλίου
2010 θα αποσταλούν στη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής – Τμήμα Β΄
Προσωπικού οι ηλεκτρονικές αιτήσεις όλων των κατηγοριών μετάθεσης με
πρωτότυπες
υπογραφές,
μαζί
με
όλα
τα
δικαιολογητικά.
Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του
Ε.Β.Π. θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια πραγματικής υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των
μεταθέσεων, οπότε λαμβάνουν και τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της
οργανικής τους θέσης.
2. Ο ανωτέρω χρόνος δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετάθεσης
ειδικών κατηγοριών.
3. Λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

3

α) Ο χρόνος της γονικής άδειας (άρθρο 5 του Ν. 1483/84 ΦΕΚ
153/Α΄) και Π.∆. 193/89 (ΦΕΚ 84/Α΄), της άδειας κύησης, λοχείας και
κυοφορίας, της εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις
μητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/99), της αναρρωτικής άδειας με ή
χωρίς αποδοχές, καθώς και το χρονικό διάστημα ενός μηνός για κάθε
ημερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 17 Ν. 2470/97-ΦΕΚ
40/Α΄/97).
β) Ο χρόνος απόσπασης των μελών του Ε.Ε.Π. στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
στις περιφερειακές Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
3699/2008.
γ) Ο χρόνος ειδικής άδειας για το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά
τους τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, πρόεδροι
κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αντιδήμαρχοι δήμων άνω των
ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, Πρόεδροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
Νομάρχες και Πρόεδροι Ν.Ε., βοηθοί Νομάρχες (αρ. 95/2003 γνωμοδότηση
Ν.Σ.Κ.).
δ) Ο χρόνος θητείας των αιρετών μελών - εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των μελών των πρωτοβάθμιων, εφόσον
ανήκουν οργανικά στο νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και
τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
ε) Ο χρόνος απόσπασης χωρίς αίτηση των μελών του Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. για υπηρεσιακές ανάγκες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου
Συμβουλίου.
στ) Ο χρόνος απόσπασης των μελών του Ε.Ε.Π.
(παρ.7, άρθρο 12, Ν.3699/08).

στα ΚΕ.∆.∆.Υ.

4. ∆εν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης (α) με το χρόνο που προκύπτει
από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία τα αποσπώμενα
μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους
θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989) (β) με το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές
πέρα του ενός μηνός.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ

1.1. Λαμβάνεται υπόψη:
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α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της
δημόσιας εκπ/σης και στα Κ∆ΑΥ και ΚΕ.∆.∆.Υ. του Υπουργείου Παιδείας
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από το ΦΕΚ διορισμού μέχρι
31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις ή από την
ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ
διορισμού.
β) Ο χρόνος της γονικής άδειας (τρίμηνη) σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 1483/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.∆.
193/94, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος εννιάμηνης άδειας ανατροφής
παιδιού που χορηγείται στις μητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/99), ο
χρόνος των αναρρωτικών αδειών με ή χωρίς αποδοχές κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και ο χρόνος των εκπ/κών αδειών.
γ) Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών
Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και
στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000), καθώς και
η προϋπηρεσία της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3699/2008.
δ) Η προϋπηρεσία των μελών του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π ως αναπληρωτών
και ωρομισθίων λαμβάνεται υπόψη από το σχολικό έτος 2005-2006.
1.2. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
16 του Π.∆. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.∆. 100/97 ,
του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/2000 και της παραγρ. 5 του άρθρου 23, του
Ν. 3699/2008 λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης
των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μόνο για συνολική υπηρεσία και μόνο αν
είναι αναγνωρισμένη.

2. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.∆.)
2.1. Για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.∆. 50/96
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Π.∆. 100/97.
2.2. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που μετατέθηκαν από Σ.Μ.Ε.Α.E. σε
Σ.Μ.Ε.Α.E. ή ΚΕ.∆.∆.Υ., λαμβάνουν τις Μ.Σ.∆. της νέας οργανικής θέσης από
τη λήξη του διδακτικού έτους. Τα μέλη του Ε.Ε.Π., που μετατέθηκαν από
ΚΕ.∆.∆.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.E. ή ΚΕ.∆.∆.Υ.., λαμβάνουν Μ.Σ.∆. της νέας οργανικής
θέσης από τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου), ανεξάρτητα από την
ημερομηνία συνεδρίασης του Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών
στις νέες τους θέσεις.
2.3. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αποσπώνται και τοποθετούνται
σε σχολείο λαμβάνουν τις ΜΣ∆ του σχολείου απόσπασης μέχρι τη λήξη του
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διδακτικού έτους. Για τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνουν τις ΜΣ∆ της
οργανικής τους θέσης. Όσοι αποσπώνται από σχολικές μονάδες Α/θμιας ή
Β/θμιας Εκπ/σης σε ΚΕ.∆.∆.Υ. λαμβάνουν τις Μ.Σ.∆. της οργανικής τους
θέσης.
2.4. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν οργανικά στα ΚΕ.∆.∆.Υ., για
λόγους ίσης μεταχείρισης, λαμβάνουν τις ΜΣ∆ της πλησιέστερης προς την
υπηρεσία σχολικής μονάδας της Β/θμιας Εκπ/σης.
2.5. Η προϋπηρεσία σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
∆ικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου
Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν.
2817/2000) και της παραγρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 δεν λαμβάνει
Μ.Σ.∆.

3. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο στην περίπτωση που
ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί στο δήμο ή κοινότητα στον οποίο ανήκει το
σχολείο ή το ΚΕ∆∆Υ που ζητά να μετατεθεί ο ενδιαφερόμενος. Ειδικότερα για
τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:
α) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οποίων ο ή η σύζυγος υπηρετεί ως
αναπληρωτής στο δημόσιο δεν δικαιούνται μόρια συνυπηρέτησης σύμφωνα
με την αριθμ. 95/91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β) Σύζυγοι Περιφερειακών ∆ιευθυντών, ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης,
Προϊσταμένων Γραφείων, Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ∆/ντώνΥποδ/ντών Σχολικών Μονάδων δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για το
δήμο ή κοινότητα της οργανικής τους θέσης και όχι του δήμου ή κοινότητας
στον οποίο ανήκει η θέση που ασκούν τα καθήκοντά τους.
γ) Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε μέλη του Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου
στην περιοχή, όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι οι δικηγόροι είναι άμισθοι
δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος μέλους Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφεία σε διαφορετικούς
δήμους ή κοινότητες, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα
υπολογιστούν σε ένα δήμο ή κοινότητα που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος
(Αριθ. 385/89 ΝΥ∆/ΚΥ/26-5-89).
δ) Οι επικαλούμενοι λόγους συνυπηρέτησης οφείλουν να επισυνάψουν
στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 6 του
Π.∆. 50/96, κατά περίπτωση.
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4. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
4.1. Σας υπενθυμίζουμε ότι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα
υπολογίζονται όταν το μέλος του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι δημότης από διετίας
στο δήμο ή κοινότητα που ανήκει το σχολείο ή το ΚΕ.∆.∆.Υ. στο οποίο
ζητείται μετάθεση.
Η μόνιμη διαμονή σ’ έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό μονάδων
εντοπιότητας. Στη βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας,
πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά από πότε ο ενδιαφερόμενος είναι δημότης
του δήμου ή της κοινότητας.
4.2. Οι επικαλούμενοι λόγους εντοπιότητας οφείλουν να επισυνάψουν
στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 9 του
Π.∆. 50/96.

∆. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1.1. ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν τα μέλη του Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο
άρθρο 8 του Π.∆. 56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.∆.
91/2005, στο άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3194 και στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006.
1.2. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία εκτίθεται
και το ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η μετάθεση ζητείται για λόγους υγείας).
β) Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος (για σπουδάζονται
τέκνα), και βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης, συνοδευόμενη από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Το
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται πλέον αυτεπάγγελτα
από την υπηρεσία ενώ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας
προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι
απαραίτητα και για τους πολύτεκνους με τρία τέκνα του αρθ. 6 του
Ν.3454/2006. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από τους τρίτεκνους θεωρούνται
πολύτεκνοι τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. χωρίς σύζυγο, που έχουν την γονική
μέριμνα και επιμέλεια των τριών τέκνων τους και είναι μόνοι υπόχρεοι σε
διατροφή αυτών όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις του αρθ.6 παρ.2 του
Ν. 3454/2006.
1.3. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των
ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας στην
οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων
μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.
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2. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
2.1. ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
που α) έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του
έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του
διορισμού τους στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως τα οποία να έχουν διανυθεί
στην οργανική τους θέση, β) ανήκουν στον ίδιο κλάδο και δεν έχουν
συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου του έτους
διενέργειας των μεταθέσεων και γ) η διαφορά της συνολικής υπηρεσίας
μεταξύ των αιτούντων την αμοιβαία μετάθεση δεν υπερβαίνει κατά την 31η
Αυγούστου του έτους μετάθεσης τα δέκα (10) έτη.
2.2. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν
υποχρεωτικά για τρία χρόνια στη θέση που τοποθετήθηκαν και έχουν
δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για το σχολείο ή το ΚΕ.∆.∆.Υ. από το
οποίο μετατέθηκαν μετά την παρέλευση τριών ετών.
2.3 Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται
ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

μέσα σε 15

2.4 Οι προϊστάμενοι , αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι
πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την
πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, τα υποβάλουν στο
Υ.Σ.Ε.Ε.Π μαζί με τις αιτήσεις, δια της ∆/νσης Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Β΄
Προσωπικού
του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων.
.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για τον τρόπο συμπλήρωσης της έντυπης αίτησης μετάθεσης,
ενδεικτικά, επισημαίνουμε ορισμένα σημεία, που οι ενδιαφερόμενοι πρέπει,
ιδιαίτερα, να προσέξουν:
1. Η παρ. 14 συμπληρώνεται σε συνδυασμό με την παρ. 20, η παρ. 16
σε συνδυασμό με τις παρ. 21 και 22, η παρ. 17 σε συνδυασμό με την
παρ. 24 και η παρ. 19 σε συνδυασμό με την παρ. 31.
2. Η παρ. 20 συμπληρώνεται όχι, μόνο, στην περίπτωση εγγάμων ή σε
χηρεία μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. με ανήλικα ή σπουδάζοντα τέκνα,
αλλά, και στην περίπτωση αγάμων, διαζευγμένων ή σε διάσταση
γονέων, στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ή
σπουδαζόντων παιδιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
16, παρ. 7α του Π.∆. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1,
παρ. 1 του Π.∆. 39/98 (ΦΕΚ. 43/ τ. Α΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ.
262/τ. Α΄/27-11-98.
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3. Οι παράγραφοι που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την
«εργασία συζύγου» συμπληρώνονται μόνο εφόσον ζητούν να
μετατεθούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.∆.∆.Υ. ∆ήμου που έχουν εντοπιότητα
ή συνυπηρέτηση και δικαιούνται ανάλογα μόρια.
4. Η παράγραφος 23 συμπληρώνεται μόνο εφόσον μέλος Ε.Ε.Π. ή
Ε.Β.Π. ανήκει σε μία από τις Ειδικές κατηγορίες του άρθρου 8 του
Π.∆. 56/01 (ΦΕΚ. 47/τ. Α΄/15-3-01
5. Η παράγραφος 31 συμπληρώνεται από το μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
που ενδιαφέρεται να μετατεθεί και πρέπει να γράψει τα σχολεία που
υπηρέτησε ως αναπληρωτής, οργανικά, με απόσπαση και την
υπηρεσία, που, τυχόν, είχε αποσπαστεί. Ο χρόνος θα μετρά από
την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και όχι από το ΦΕΚ
διορισμού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά το χρόνο
που υπηρέτησαν στην οργανική τους θέση, επειδή παρατηρείται
συχνά το φαινόμενο της μη συμπλήρωσης του ζητούμενου.
Οι μεταθέσεις των κλάδων ΠΕ21 και ΠΕ26 Λογοθεραπευτών, γίνονται με
ενιαίους πίνακες.
Οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (για
εντοπιότητα, συνυπηρέτηση κ.τ.λ.) πρέπει να είναι πρόσφατες.

Εφιστούμε την προσοχή στους Προϊσταμένους και στους
ενδιαφερόμενους για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων μετάθεσης
και το λεπτομερή
έλεγχο των στοιχειών της αίτησης, μετά την
καταχώριση της στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθόσον αυτή υπέχει θέση
δήλωσης του άρθρου 9 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ.3 του
Ν.2690/1999. ∆εν θα προωθούνται στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αιτήσεις θεραπείας
(ενστάσεις) που θα επικαλούνται λάθη ως προς την συμπλήρωση της
αίτησης μετάθεσής τους ή την λανθασμένη καταχώρηση της , καθώς οι
αιτούντες μετάθεση αφ’ ενός μεν οφείλουν να ενημερώνονται για τις
μονάδες μετάθεσης (μόρια) που συγκεντρώνουν, κατά κριτήριο και στο
σύνολό τους, από τους πίνακες που αναρτώνται στις ∆/νσεις, στα
Γραφεία Εκπ/σης και στα ΚΕ.∆.∆.Υ. και αφ’ ετέρου υπογράφουν και
λαμβάνουν αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησης τους.
Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών
στοιχείων που υποβάλλονται πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή για
την αποφυγή σοβαρών λαθών προκειμένου η όλη διαδικασία να
διεκπεραιώνεται το συντομότερο δυνατόν. Η πιστή εφαρμογή της
εγκυκλίου αυτής εμπίπτει στον κύκλο των καθηκόντων και της
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διοικητικής ευθύνης των διευθυντών ΠΕ και ∆Ε, των προϊσταμένων των
οικείων γραφείων και των προϊσταμένων των ΚΕ.∆.∆.Υ..

Η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη
του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ/ΤΗΣ

ΤΜ/ΡΧΗΣ

∆/ΝΤΗΣ

Γ.∆/ΝΤΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτερ. ∆ιανομή:
10

1. ∆/νση Ειδικής Αγωγής
2. Γενική ∆/νση Σπουδών Π.Ε. & ∆.Ε.
3. Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
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